
,MR vergadering dinsdag 19 april 2022  

Aanwezig: Renate Ivec, Tolga Demir, Christiane Hoedemaker, Peter Kooy, Angela Lont, Marije 

Marsman, Arno Vredenborg, Jeroen Smeenk, Esther Keizers,  

 

1) Vaststellen notulen vorige keer. Opmerkingen zijn verwerkt. 

2) Formatie. De school mag komend jaar iets boven formatief zijn. Dat is met de huidige 

bezetting het geval, indien het team blijft zoals dit momenteel blijft (door afname van het 

aantal leerlingen t.g.v. demografische krimping), maar dat blijft altijd spannend tot het begin 

van het schooljaar. Waarschijnlijk starten er 4 kleuterklassen, 1 meer dan vorige maand 

verwacht. Deze wijziging komt door het nieuwe beleid in Utrecht waarbij pas vanaf 3 jaar bij 

een school ingeschreven mag worden. Er is daardoor een groep ouders die daardoor hun 

kind pas relatief laat inschrijft. T.a.v. HB onderwijs: De school is bezig om te kijken of kleuters 

met een mogelijk HB potentieel al vroeg op school begeleid worden in hun ontwikkeling 

binnen het regulier onderwijs alvorens ze in het HB instromen. De school heeft contact 

gelegd met een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Belangrijk is dat er aandacht is voor deze 

groep kleuters om te zorgen dat het HB onderwijs bij de Spits goed ontwikkeld blijft en 

leerlingen tijdig passend onderwijs krijgen als kleuter en binnen het HB onderwijs later. 

3) incident / enquête klachtenregeling. N.a.v. een recent incident heeft de school een 

melding gemaakt. Dit is op reguliere wijze opgepakt en school en Blos hebben 

complimenten gekregen over de professionele afhandeling. Tevens is er (onafhankelijk van 

deze casus) een recente enquête geweest over ‘evaluatie van het klachtenstelsel’. 

Concluderend zouden we aan het einde van het jaar een kort overzicht willen hebben van 

het aantal meldingen. 

4) HB plannen (de KSU heeft gereageerd op de brief aan Esther): vorige week is het 1e 

strategisch overleg geweest, ook met de afdeling financiën erbij, samen met De Achtbaan. 

Concluderend snapt de afdeling financiën dat er behoefte is aan een financiële scheiding. Er 

gaan concrete stappen genomen worden om het model te bouwen. Streven is dat in januari 

2023 dit model ingaat, eerder lukt niet om aan alle zorgvuldigheidseisen te voldoen. Doel is 

dat regulier en HB onderwijs financieel gescheiden worden. Een voordeel is dat uitslagen van 

Cito toetsen gescheiden worden, zodat beter inzichtelijk is wat de uitslagen van de 

verschillende groepen is. Ook is er bijvoorbeeld bij het regulier onderwijs  een toenemend 

aantal kinderen met een ‘onderwijsverzwaring’ en de verwachting is dat dit toeneemt, 

evenals de polarisatie tussen de niveaus binnen een klas. Je verzwaring bepaalt ook je 

financiering, dus het is belangrijk dat dit goed zichtbaar is. Aandachtspunt voor deze 

scheiding is wel dat we moeten zorgen dat HB kinderen wel zich betrokken blijven voelen bij 

de het regulier onderwijs. Ook is het de bedoeling dat de leraren 1 team blijven. Wanneer dit 

model in een verder stadium is zal dit ook bij de MR langskomen. Streven is dat rondom de 

zomervakantie de missie en visie in een verdere fase zijn. 

6) Schoolkalender. Er wordt nog gekeken wat kalender technisch gunstig is voor de 2e week 

van de meivakantie; voor of na de vaste week. De studiedagen zijn voor een groot deel al 

verdeeld en dit zijn vooral middagen, want dit is voor de rendement van de leerkrachten 



gunstig. Christiane geeft aan dat er over de signaleringsverslagen nog gedebatteerd moet 

worden.  

7) Schoolgids: opmerking van Marije: wellicht handig om ook een klein stukje te vermelden 

over besteding van de NPO gelden.  Jeroen had nog een aantal suggesties over 

‘ontdubbelingen’ en verkeerde getallen t.a.v. prognose. Jeroen zal dit naar Peter mailen. 

Tevens komt er mogelijk nog een aparte schoolgids voor het HB onderwijs. Peter hoopt hier 

na de meivakantie duidelijkheid over te krijgen. In juli moet de schoolgids definitief zijn en 

naar de inspectie gaan. Wij kunnen nog opmerkingen aanleveren t/m mei. Ideeën zijn ook 

om foto’s van de groenen pleinen in de schoolgids, website, etc. te doen. Ook op Instagram 

en Facebook wordt er promo gemaakt voor onze groene pleinen. 

8) verkiezing oudergeleding MR/bezetting personeelsgeleding. Esther moet vervangen 

worden, mocht er een 2e zich aanmelden dan kan iemand Arno vervangen om voor over 2 

jaar continuïteit te waarborgen. Promo plan: na meivakantie via social schools uitnodiging 

uitdoen en via nieuwsbrief. Tevens via social schools en klassenapps korte update van deze 

vergadering. Marije maakt een opzet en stuurt het rond.  

9) Rondvraag. Uit groep 6 kwamen een aantal vragen n.a.v. de kennishiaten die er zijn t.g.v. 

corona: welke leerlingen krijgen dit? Peter: hier wordt naar gekeken. Hoop is dat er komend 

jaar personele ruimte is om extra ondersteuning met leerkrachten te verwachten. Ook komt 

er meer aandacht voor de combinatie Ramadan en Pasen komend jaar als er overlap is. 


